
35.10B 

 
 הקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ציבור

 09.08.2022 תאריך פרסום: 11מתוך  1עמוד 
 

 
 

 רשות מקרקעי ישראל

www.land.gov.il    |      :שער הממשלה:      |    *5575/  9411011-03מוקד טלפוניwww.gov.il 
 

 B35.10 ם הנוהלש

 הקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות

 ציבור

מס' שורה 

 במפתח

מיזם )חינוך, תרבות וכו'( ללא כוונת רווח ובלבד  - 2.8.1
 שמממן לפחות מחצית מעלותו

 תאגיד בריאות ללא כוונת רווח - 2.8.2
 הרחבת מוסד חינוכי קיים - 2.8.3

 בתי תפילה או מקוואות - 2.8.4.1
  קבורה – 2.8.4.2

מיזם )חינוך, תרבות וכו'( ללא כוונת רווח  -( 30)3 סעיף הפטור 35.01A  מספר נוהל אב

 ובלבד שמממן לפחות מחצית מעלותו

 תאגיד בריאות ללא כוונת רווח -( 31)25

 מקרקעין גובלים -(11)25

 הרחבת מוסד חינוכי קיים -(א11)25

 בתי תפילה או מקוואות -(17)25

 קבורה -(א17)25

 חוקים סימוכין

 ותקנותיו 1992 –חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  •

 1993 -תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג •

 1985 –)ד( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 40סעיף  •

 

 1קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

 הקצאת קרקע עירונית כללי – 4.1פרק  •

 הנחות בהקצאת קרקע – 4.2פרק  •

 סימן א: הנחות אזור               

 הקצאת קרקע למוסדות ציבור ו/או למטרה ציבורית שאינה רשות מקומית – 4.14פרק  •

 מכרז מעונות סטודנטים - 4.10פרק  •

 הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים  – 4.15פרק  •

 ת משנה או החכרת משנההשכר – 5.2פרק  •

 דמי חכירה שנתיים, היוון זכויות וחידוש חכירה  – 5.3פרק  •

 סימן א: כללי               

 סימן ד: מוסדות ציבור ו/או חוכר למטרה ציבורית               

 

 החלטות הנהלה

   1241אישור עסקאות במתווה החלטת מועצה  -מעונות סטודנטים  - 23.11.2012מיום  3289מס'  •

 פטור מתשלום דמי חכירה לבתי תפילה – 07.07.2005מיום  1420מס'  •

 

 סמל מטרה

 

 כמפורט בשורת התהליך במפתח

 

 דמי היוון -30 סמל גבייה

 סוג חוזה 09.08.2022   תאריך פרסום

  הרשאההסכם 

 לתכנוןהסכם הרשאה  •

 הסכם הרשאה לתכנון יו"ש

 הסכם חכירה

 מבוא לחוזה חכירה •

 מבוא לחוזה חכירה יו"ש •

 עסקאות  באחריות אגף

                                                 
 (:מבוטלות) מועצה החלטות 1

 מגורים, תעסוקה, מוסדות ציבור -הקצאת קרקע, היוון וחידוש יובל חכירה במקרקעין במגזר עירוני - 18.10.2018מיום   1565 מס' •

 מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – 12.03.2018מיום  1537מס'  •

 הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים – 20.11.2016מיום  1493מס'  •
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 11.01.2022שפורסם בתאריך  35.10B הנוהל מעדכן את נוהל
 

 העדכון: עיקרי

 
 בגין שימוש מסחרי נלווה לציבורי 5.2 סעיף עדכון  -

 
 05.07.2022  עדכון הנוהל אושר בהחלטת צוות מפת"ח ביום

 הוראות נוהל זה גוברות על כל הוראות קודמות בנוהל קודם או בהוראות אגף או בהנחיות מנהל

 

 רקע כללי ומדיניות .1

 

מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ( )להלן: רמ"ישות מקרקעי ישראל , רככלל 1.1

 ניתנת הקצאת קרקע בפטור ממכרז. - חוק חובת מכרזים ובתקנותיוולזכות בו. במקרים מיוחדים המנויים 

למטרה  להקצות קרקע בפטור ממכרז למוסד ציבורי ללא כוונת רווח רמ"יבמסגרת אותם מקרים מיוחדים ונדירים רשאית  1.2

 . ציבורית

ת, רק אם לא ניתן להקצות למוסד קרקע בתחום שטחי ההפרשות ומוסד ציבורי רשאי לבקש הקצאת קרקע למטרות ציבורי 1.3

 לצרכי ציבור לפי חוק התכנון והבנייה.

למטרה ציבורית תוקצה בשטחים המיועדים למטרות ציבוריות שאינם ברי הפקעה. בשטחים בהם רשאית הרשות  קרקע 1.4

 המקומית להפקיע לצרכי ציבור, ההקצאה תיערך בכפוף להסכמת הרשות המקומית.

 מערך הקרקע על פי שומה.  36.4%דמי החכירה המהוונים עבור קרקע המוקצית למטרה ציבורית יהיו בשיעור של   1.5

מערך  36.4%אם על הקרקע בנויים מבנים, אשר יוחכרו אף הם למטרה ציבורית, יהיה התשלום בעד מבנים אלה בשיעור של   1.6

 המבנים על פי שומה ללא הנחות אזור. 

מהשטח המבונה  20%עבור שימושים בעלי אופי מסחרי הנלווים לשימוש הציבורי בקרקע ובעלי זיקה  אליו, בשטח כולל של עד  1.7

מתשלום ;  פטור –מ"ר מבונים  50והמשמש למטרה ציבורית, ישלם המוסד הציבורי דמי חכירה מהוונים כמפורט להלן: עד 

 91%תשלום בשיעור של  -מ"ר . מבונים  500; מעל  36.4%ל תשלום בשיעור ש -מ"ר מבונים נוספים  450בעד 

 תנאים להגשת הבקשה: 1.8

 .המבקש הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל זה .א

 נקבע שאינו מיועד לשאת רווחים ופעולותיו מכוונות אך ורק לקידום  מטרת ההקצאה.ציבורי הבתקנון המוסד  .ב

 ש לכיסוי הוצאותיו בלבד. ניתנים חינם, או בתשלום המשמהציבורי שרותי המוסד  .ג

 כפירות לאדם או גוף כלשהו. מחולקותאינן הציבורי הכנסות המוסד  .ד

בעל מטרות דומות או למדינה. שינוי סעיף זה למוסד ציבורי נקבע שבעת פירוקו יועברו נכסיו  הציבוריבתקנון המוסד  .ה

 .מותנה בהסכמת רמ"יבתקנון המוסד 

 מאושרת על פי חוק התכנון והבנייה המייעדת את הקרקע למטרה המבוקשת. ישנה תוכנית .ו

  .1965-התשכ"ה  הקרקע המבוקשת אינה נכללת בתחום שטחי ההפרשות לצרכי ציבור, הגדרתם בחוק התכנון והבנייה .ז
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 הגדרות .2

 

או חברה לתועלת הציבור , 1980-התש"םעמותה רשומה על פי חוק העמותות, )להלן: מוסד/ מוסד ציבורי( - מוסד ציבורי 2.1

או הקדש ציבורי כמשמעו  ,1999-התשנ"ט לחוק החברות, 345הרשומה בפנקס החברות לתועלת הציבור בהתאם לסעיף 

הקיימים וכן מוסד שנקבע על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל  , 1979 -, התשל"טלחוק הנאמנות 26בסעיף 

הפועלים  -די יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי, בין בדרך כלל ובין לעניין מסוים כמוסד ציבורי ואושר על י

 .למטרה ציבורית ונכסי והכנסות המוסד הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד

רט, מחקר וכן מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, אמנות, רווחה, התיישבות, עלייה, ספו - מטרה ציבורית 2.2

מטרה שהוגדרה על ידי ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית ואושרה על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי 

 ישראל כמטרה ציבורית.

 
  בטופס הבקשה הייעודי רשימת מסמכי חובה נוספים. - מסמכי חובה .3

 (טיפול)הגשת כל מסמכי החובה כנדרש היא תנאי לתחילת ה

  טופס בקשה ל הקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסד ציבורי ללא כוונות רווח 

 
 

 תהליך העבודה ביחידות הארגוניות המשתתפות בתהליך .4

 35.01Aאב  התהליך יתבצע כמפורט בנוהל-

 
היחידה הארגונית המשתתפת 

 בתהליך:
 הערות: תוצר היחידה:

  למקדם העסקאות סריקת המסמכים וניתוב התיק ארכיב
 להלן 5.1סעיף כמפורט ב בדיקותביצוע - ותאמקדם עסק

 לקבלת חוו"ד מחלקות המקצועיותלהעברה -
 

 קליטת עסקה בממ"ג והכנת תשריטים- מיפוי
 הזמנה וקלטית רקע קדסטרי ממפ"י-
 קליטת תב"ע לממ"ג-

 

  פיקוחדו"ח  פיקוח
  בהתאם לנוהל הזמנת שומהשומה  שמאות

  דף מידע תכנוני –מסמך חובה  בהתאם לצורך תכנון
 

 דגשים מיוחדים לתהליך .5

 מקדם העסקה יבצע את הבדיקות הבאות: 5.1

 .מלאים כנדרש טופס בקשה מלא וחתום בצירוף כל מסמכי החובההתקבל  .א

 ."מטרה ציבורית" היא מטרת ההקצאהו)כמפורט בהגדרות לעיל( "מוסד ציבורי"  ותהמוסד הציבורי עומד בהגדר .ב

  .בדיקת סבירות ההקצאה בפטור ממכרז תוך התחשבות ביכולת שיווק הקרקע במכרז על פי יעוד הקרקע .ג

השר או מי שהוסמך על  א( נדרשת המלצה מנומקת של של17) 25( , 11)25א( , 11)25בהקצאות בהתאם לתקנות פטור  .ד

, רמ"י רשאית לדרוש המלצה זו גם ביתר ידו ואשר במסגרת תחום אחריות משרדו נמצאת פעילותו של המוסד המבקש

 ההקצאות.

 בתקנון המוסד נקבע שאינו מיועד לשאת רווחים ופעולותיו מכוונות אך ורק לקידום מטרת ההקצאה. .ה

כפירות לאדם או מחולקות לכיסוי הוצאותיו בלבד והכנסות המוסד אינן  שרותי המוסד ניתנים חינם, או בתשלום המשמש .ו

 גוף כלשהו.

https://www.land.gov.il/
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מטרות דומות או למדינה וכי שינוי סעיף זה בתקנון  למוסד ציבורי בעלקנון המוסד נקבע שבעת פירוקו יועברו נכסיו בת .ז

 .מותנה בהסכמת רמ"יהמוסד 

 מאושרת על פי חוק התכנון והבנייה המייעדת את הקרקע למטרה המבוקשת. תוכנית ישנה .ח

, או לפי מלוא זכויות הבניה בתוכנית, לפי על ידי המוסד הציבורי התשלום בעד הקרקע יבוצע לפי זכויות הבנייה המבוקשות .ט

שה הקצאת יתרת לרכוש בהקצאה הראשונה חלק מזכויות הבנייה שבתוכנית בלבד, תיע המבקש. בחר המבקשבחירת 

 ו' לנוהל זה. הזכויות בהתאם לסעיף

 חוק התכנון והבנייה.לפי המבוקשת אינה נכללת בתחום שטחי ההפרשות לצרכי ציבור,  הקרקע .י

בקרקע שהוקצתה בדמי חכירה סמליים למטרות הנצחה, טיפול באוכלוסיות חריגות בעלות נכות פיזית או נכות נפשית  .יא

 .רמ"יהחכרת משנה ובעת שינוי ייעוד הקרקע תוחזר ל ומרכזי גמילה מסמים, לא תותר

יחויב המוסד להחזיר את הקרקע  -קרקע אשר הוקצתה למטרה ציבורית, והשימוש שנעשה בה אינו למטרה ציבורית  .יב

 , למעט אם נקבע אחרת בהחלטת מועצה.רמ"יוהחזקה בה ל

מוסמכת לקבוע כללים בדבר השכרת קרקע שהוקצתה בפטור ממכרז למטרה בהתאם למטרות המפורטות  רמ"י הנהלת .יג

(, הכללים יתייחסו לזהות חוכר המשנה, אופי מטרת 1)א()190 -)ב( ו188, סעיפים 1965 -בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 רמ"יכמו כן, הנהלת  שלתי ולרשות המקומית.וכן למתן זכות סירוב ראשונה למנהל הדיור המממ"יהחכירה גובה התשלום לר

עד לקביעת כללים כאמור, לא מאושרת  .בהתאם לכללים שתקבע בסעיף זה מוסמכת בהתאם לצורך לקבוע הוראות מעבר

 השכרת הקרקע לחוכר משנה.

 בטרם ביצוע העסקה שימוש   5.2

שיעורים המפורטים בעבור כל תקופת השימוש דמי שימוש אם בוצע שימוש בקרקע טרם ביצוע העסקה, יידרש תשלום          

, דמי השימוש לתקופת 2%, כלומר בהקצאה בה החיוב הוא לפי הקצאהעבור הדמי השימוש יהיו בשיעור דומה לחיוב להלן:

אזורי , בכפוף להנחת 6%, דמי השימוש לתקופת עבר יהיו 5%במקרים בהם החיוב עבור ההקצאה הינו לפי . 2%עבר יהיו 

 .עדיפות

 )ללא קשר לאזור העדיפות(. לכל שנה בכל הארץ 2%תשלום בשיעור  -ציבורי שימוש 5.2.1

 להלן:על פי השיעור השנתי המפורט  - נלווה לשימוש ציבורי מסחרי שימוש 5.2.2

 פטורים מתשלום. -מ"ר מבונים 50עד בינוי של  5.2.2.1

 בכל הארץ. 2% -מ"ר מבונים נוספים 450בעד  5.2.2.2

 -מ"ר מבונים 500מעל  5.2.2.3

 1% –קו עימות  באזור 5.2.2.3.1

  3% –עדיפות לאומית א'  באזור 5.2.2.3.2

  4% –עדיפות לאומית ב'  באזור 5.2.2.3.3

  6% –זור שאינו אזור עדיפות לאומית בא 5.2.2.3.4

ברי  אינם אשרו ציבורי למוסד העסקה אישור בטרם בוצעו אשר המסחריים השימושים בגין כי יובהר, ספק הסר למען

 בסעיף המפורטים לשיעורים בהתאם, המסחרי כל היקף השימוש  עבורבתשלום דמי שימוש  יחוייבוהסדרה, 

 :כדלהלן, המועצה החלטות בקובץ)ח( 4.1.1

 1% –קו עימות  באזור •

  3% –עדיפות לאומית א'  באזור •

  4% –עדיפות לאומית ב'  באזור •

  6% –שאינו אזור עדיפות לאומית  באזור •
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רטרואקטיבית וללא  בסמכות וועדת עסקות מסלול ירוק, לאשר מקרים מיוחדים בהם יום אישור העסקה תהא למועד *

  גביית דמי שימוש.

  התהליך במפת"חלפי נוספים דגשים ותנאים   5.3

מיזם )חינוך, תרבות וכו'( ללא כוונת רווח ובלבד שמממן  - (30)3- סעיף פטורלפי  2.8.1תהליך מפת"ח  5.3.3

 לפחות מחצית מעלותו

ל מטרות ההקצאה האפשריות : דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה שהוגדרה ע 5.3.3.1

יו"ר המועצה כמטרה  ל ידיועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית ואושרה ע ידי

 ת.ציבורי

 ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם בחוזה 5.3.3.2

רשימת בכמפורט פרוטוקול הנהלת המוסד מאושר על ידי רואה חשבון  )לצורך כך על המבקש להגיש

 (.בטופס הבקשה מסמכי החובה

הן נובעות  אם ייעשו במכרז נוספיםהתקשרויות עם צדדים  -תנאי מיוחד בחוזה מקדם העסקאות יוסיף  5.3.3.3

 .רמ"י מן ההתקשרות עם 

ב לתקנות חובת 3לפי סעיף , רמ"יבאתר האינטרנט של פרסום ההתקשרות מקדם העסקה יעביר לאגף ל 5.3.3.4

  .עבודה ימי 14 -שלא תפחת מלתקופה  ,המכרזים

 דגשים מיוחדים בהקצאה למעונות סטודנטים: 5.3.3.5

לפי תקנות חובת תשווק קרקע המיועדת לבניית מעונות סטודנטים בפטור ממכרז  רמ"י 5.3.3.5.1

 הםלמוסדות להשכלה גבוהה ש, וללא תמורה בעד הזכויות בקרקע, 1993 -המכרזים, התשנ"ג

קבלת חוות וזאת לאחר  ., ללא מגבלה לוותק המוסד וגודלו)מוסדות ללא כוונת רווח(מלכ"ר 

ב של המועצה להשכלה גבוהה או המועצה להשכלה גבוהה, דעתם של הוועדה לתכנון ותקצו

נות עוובלבד שבניית מ ושל דירה להשכיר, בין היתר לענייון הפרוגרמה והמודל הפיננסי להקמתם

 חודשים מיום אישור העסקה.  48הסטודנטים תסתיים בתוך 

ם הבנייה נוספות לסיו, לאשר אורכה של עד שנתיים הנהלת רמ"י רשאית, במקרים מיוחדים,  5.3.3.5.2

שהמוסד הוציא היתר בנייה למיזם ופורסם  או להגשת תוכניות. הארכה כאמור תינתן בתנאי

רמ"י תתייעץ עם הות"ת או עם המל"ג ועם "דירה להשכיר" לגבי סטנדרט הבניה  מכרז לבנייה.

 במעונות הסטודנטים ודרך תפעולם.

לרבות פיקוח על דרך  טות,לקובץ ההחל 4.10הפיקוח והבקרה על הביצוע האמור בפרק משנה  5.3.3.5.3

 .דירה להשכיריבוצע על ידי   הקמת הבניין להשכרה לסטודנטים ועל מחירי השכירות לסטודנטים

 המוסד יוכל להתקשר עם יזם פרטי לצורך הקמה ותפעול של הפרויקט בתנאים הבאים: 5.3.3.5.4

הדירה בבחירת היזם תינתן עדיפות מכרעת ליזם שיציע  את מחיר השכירות הזול ביותר. שכר  •

 שייגבה מסטודנטים יכלול שירותי תיקונים ואחזקה, אך לא יכלול תשלום חשבונות שוטפים.

המוסד האקדמי הוא זה שיתקשר באופן חוזי עם הסטודנטים השוכרים בנוסף על היזם או  •

במקומו, והוא יישא באחריות על קיום ההתחייבויות היזם מבחינת רמת השירות, רמת 

 ועוד.התחזוקה, מפרט הדיור 

גובה שכר הדירה במעונות יקבע כך שבאזורים המוגדרים במדד הפריפריאליות של הרשויות  5.3.3.5.5

משכר דירה  בממוצע 20%הנחה בגובה של  ןתינת -מרכזיאוו/ מרכזי מאודכהמקומיות

אלטרנטיבי, לאחר קבלת חוות דעת דירה להשכיר וחוות דעת הות"ת או המל"ג בנוגע לשכר 

https://www.land.gov.il/


35.10B 

 
 הקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ציבור

 09.08.2022 תאריך פרסום: 11מתוך  6עמוד 
 

 
 

 רשות מקרקעי ישראל

www.land.gov.il    |      :שער הממשלה:      |    *5575/  9411011-03מוקד טלפוניwww.gov.il 
 

 דירה כאמור. 

 ייב לתחזק את המעונות בתחזוקה נאותה, משך כל תקופת הפעלתן.המוסד מתח 5.3.3.5.6

בניית יחידות הדיור במעונות והמרחב המשותף תיעשה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  5.3.3.5.7

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(,  1998-מוגבלות, התשנ"ח

 .2009–התש"ע

נות תיעשה בהתאם להרכב הסטודנטים במוסד, כך שתציע פתרונות הקצאת מבנה חדרים במעו 5.3.3.5.8

 נדרש.מוסד, לרבות משפחות צעירות, אם דיור מיטביים לאוכלוסיית הסטודנטים ב

 סטנדרט הבינוי המינימאלי יכיל: 5.3.3.5.9

 )למעט חדר לזוג/משפחה(. 1 –מספר סטודנטים מקסימלי בחדר  •

 .4 –מספר סטודנטים מקסימלי בדירה  •

 מ"ר נטו  8 –שטח מינימלי לחדר שינה ליחיד )לא כולל שטחים משותפים(  •

 מרחבים משותפים כגון : חדרי מחשבים, מרחבי ישיבה וכו'. •

 יידרש ריהוט מינימלי בחדר )מיטה, ארון ושולחן כתיבה(. •

 בכל דירה יהיו מטבחון מצויד, שירותים ומקלחת. •

 החדרים יהיו ממוזגים. •

 שורת )אינטרנט וטלוויזיה(.בחדרים יהיו תשתיות תק •

 בנוסף לשכ"ד, יחויבו הסטודנטים בתשלומים לפי צריכה כגון: חשמל, מים וכו'. •

 במעונות יינתן מענה לשירותי  כביסה וייבוש. •

 מבני המעונות יאפשרו נגישות לבעלי מוגבלויות. •

במסגרת הבניה תינתן תשומת לב לבנייה והתקנת מערכות להפחתת התשלומים השוטפים  •

 )כגון : חשמל,תקשורת וכו'( של הסטודנטים.

שיקבעו על פי  רמ"י תאפשר שימוש מסחרי בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה מהווניםא(  5.3.3.5.10

 ; לן, כמפורט להקביעת השמאי הממשלתי הראשי או מי שימונה על ידו לעניין זה

 דמי חכירה מהוונים פטור מתשלום -מ"ר מבונים 50עד  •

 36.4%בשיעור של דמי חכירה מהוונים תשלום  -מ"ר מבונים נוספים 450בעד  •

 91%בשיעור של  דמי חכירה מהוונים תשלום -מ"ר מבונים 500מעל  •

יהיה זכאי להנחות הקבועות בהחלטות המועצה עבור רכישת הזכויות במקרקעין,  היזם •

 לרבות הנחות  אזור.

מהשטח המבונה המוקצה  15%, עיקרי ושרות, לא יעלה על במרכז הארץ השטח למסחרב( 

 למעונות סטודנטים.

מהשטח  20%עדיפות לאומית השטח לשימוש מסחרי, עיקרי ושרות, לא יעלה על  י)ג( באזור

 המבונה המוקצה למעונות סטודנטים.

לעניין זה וכתנאי להקצאת רמ"י ישלם את הוצאות הפיתוח  לפי הוראות אשר יקבעו על ידי היזם  5.3.3.5.11

 המקרקעין בפטור ממכרז.

 4.15ופרק משנה  4.10ק משנה מספר חדרי מעונות לסטודנטים שיוקמו בהתאם לאמור בפר 5.3.3.5.12

  חדרים. 20,000לקובץ החלטות המועצה והתנאים הקבועים בהם יעמדו על  

באחריות המרחבים לעדכן את אגף עסקאות אודות עסקות שאושרו למטרת מעונות סטודנטים 
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 בתחום המרחב.

  אופן ביצוע העסקה במקרקעין שבתחומי מוסד להשכלה גבוהה: 5.3.3.5.13

לחוזה, במסגרת "תוספת בניה". תקופת ההסכם תהיה כתקופת ההסכם המרחב ינפיק תוספת 

 שנים. 28-העיקרי של המוסד המתקשר בעסקה, אך לא פחות מ

  הקצאה בפטור למקרקעין סמוכים למוסד להשכלה גבוהה: 5.3.3.5.14

( לגבי שטח הסמוך למוסד, עליו חלה 4.10בהקצאה בפטור ממכרז )בהתאם לפרק משנה 

( לתקנות 30)3יית מעונות סטודנטים, יפעל המרחב על פי תקנה תוכניות בתוקף המאפשרת בנ

 חובת המכרזים, וללא תמורה.

החלטה זו בקיום הסדרים אחרים של המוסד,  אין לתלות את ביצוע העסקה נשוא מובהר כי

ובכלל זה )אך לא רק( הסדרת מעמדם של שטחים רמ"י או גופים הקשורים אליו, כלפי 

, חתימה על חוזה חכירה ביחס רמ"יאחרים הנמצאים בתחום המוסד, תשלום חובות ל

 למגרשים שאינם מיועדים למעונות וכו'.

לסייע באישור הסבת קרקע, שבידי המוסדות להשכלה  רמ"ימועצת מקרקעי ישראל, מנחה את  5.3.3.5.15

לקובץ  4.10 סטודנטים, בהתאם לכללים הקבועים בפרק משנהגבוהה, למטרת בנייה למעונות 

 .החלטות המועצה

 תאגיד בריאות ללא כוונת רווח -  (31)25 – סעיף פטורלפי  2.8.2תהליך מפת"ח  5.3.4

 בתחום הבריאות הינו א כי בתקנון המוסד נקבע כי תחום עיסוקו לוודיש  5.3.4.1

 המלצה מנומקת של משרד הבריאות. 5.3.4.2

 הרחבת מוסד חינוכי קיים - א(11)25- סעיף פטורלפי  2.8.3תהליך מפת"ח  5.3.5

מוסדות לימוד לילדים ולנערים שבתחילת  – 1949-כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט -"מוסד חינוך"  5.3.5.1

 .3-17שנת הלימודים היו בגילאי 

 מוסד החינוכי הקיים.בהקרקע המבוקשת גובלת  5.3.5.2

החינוך הקיים, טעונה אישור ועדת הענקת זכויות בשטח העולה על חמישים אחוזים משטח המוסד  5.3.5.3

 הפטור של מועצת מקרקעי ישראל.

 .המלצה מנומקת של משרד החינוך  5.3.5.4

 בתי תפילה או מקוואות -( 17)25 -סעיף פטור לפי  2.8.4.1תהליך מפת"ח  5.3.6

מבנה או חלק ממבנה )למשל, חדר בבית חולים, נמל תעופה וכדו'(, ששימושו העיקרי דרך קבע הוא  5.3.6.1

  וה )בית תפילה דרוזי( או מקוואות.בית כנסת, מסגד, כנסיה, חילו –לתפילה של הציבור 

 המבנה הנ"ל פתוח לתפילת הציבור במועדי התפילה הנהוגים על פי אותה דת. 5.3.6.2

, והשימוש מתקיים בחלק מהמבנה, מ"ר סה"כ 1,000עולה על הפטור,  שטח העיסקה לצורך מתןאם  5.3.6.3

  נדרש להביא את העסקה לדיון במסלול ירוק

שההמלצה אישור היועץ המשפטי של הרשות המקומית לכך בצירוף  המלצת הרשות המקומית להקצאה 5.3.6.4

 ניתנה לפי מבחנים שוויוניים וצרכי התושבים.להקצאה למומלץ 

 קבורה - א(17)25-סעיף פטור לפי  2.8.4.2תהליך מפת"ח  5.3.7

, או אישור מן השר 1971-( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א3)א()15רשיון לפי סעיף  5.3.7.1

 .לעניני דתות שבכוונתו ליתן לו רשיון בכפוף להקצאת הקרקע לצורך פעילותו בהתאם לרשיון

שקלים חדשים לכל  18דמי חכירה סמליים מהוונים בסך שנה וב 999לתקופה של ההקצאה תהיה  5.3.7.2
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  :תקופת החכירה, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים

תיר לאחר לגבות, כל תשלום עבור הקרקע והשימוש בה ועבור הרשות ילא יגבה, ולא  התאגיד. 1

 .להקים מצבות על גבי הקברים, למעט גביית אגרה הקבועה בדין

לשם שמירת חלקת קבר עבור בן זוגו של נפטר, המבקש להיקבר  התאגידשיעור התשלום שגובה . 2

-א לחוק שירותי הדת היהודיים, )נוסח משולב(, התשל"א14לידו, אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף 

1971;  

לבין רשות מקרקעי ישראל שיורשו  התאגיד,)יעוגן בהסכמים שייחתמו בין  2) -)ו 1האמור בפסקאות ). 3

קרקע הנדונה, וכן יעוגן האמור שם בהסכמים שייחתמו בין המוסד לביטוח לאומי לבין חברות לקבור ב

 הקבורה

לבקשה להקצאת קרקע לבית עלמין יצורפו אישורים של המוסד לביטוח לאומי על חתימת הסכמים . 4

 . בינם לבין חברות הקבורה וכן כל מסמך הנדרש בדין

  .ח בית הקברות ותחזוקתוחייב לשאת בהוצאות פיתוית . התאגיד5
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 שיעורי תשלום, תנאים כספיים ותקופת הקצאה. .6

 *תקופה חיוב כספי ייעוד הקרקע  שיעור התשלום

 מעונות סטודנטים ללא תמורה 6.1

 בתי תפילה 

 מקוואות

 ללא תמורה

 

 שנים 49

)מעונות 

 –סטודנטים 

בשים לב 

לתקופת הפיתוח 

בדגשים 

 המיוחדים(

יוחכרו בתנאי  מוסדות ציבור שמטרתם הנצחה .1 דמי חכירה סמליים 6.2

 שטח הקצאה מקסימאלי:ש

 דונם 10עד  -אזור עדיפות א'

 דונם. 5עד  –אזור עדיפות ב' 

מוסדות ציבור שמטרתם טיפול באוכלוסיות  .2

בעלות נכות נפשית או פיזית ומרכזי גמילה 

 שטח הקצאה מקסימאלי: –מסמים 

 דונם 30עד  –אזור עדיפות א' 

 דונם 10עד  -אזור עדיפות ב'

 בתי עלמין .3

 שנים 49 דח"ש סמלי

דמי היוון מופחתים  6.3
(36.4%) 

דמי חכירה מהוונים  -עבור הקרקע  "מטרה ציבורית" כמפורט לעיל

 .36.4%בשיעור של 

אם על הקרקע בנויים מבנים, אשר 

יוחכרו אף הם למוסד הציבורי, 

יהיה התשלום בגין מבנים אלה 

מערך המבנים  36.4%בשיעור של 

 2%)מחושב על פי תשלום של 

 .לשנה(

 
 

 שנים  49

עבור כל שימוש בעל אופי מסחרי בקרקע שהוקצתה 

-מ"ר נוספים )מעבר ל 450 בהיקף של למטרה ציבורית

 פטור מתשלום(מ"ר ה 50

דמי חכירה מהוונים  -עבור הקרקע 

 .36.4%בשיעור של 

 פטור מתשלום 6.4
אופי מסחרי בקרקע שהוקצתה עבור כל שימוש בעל 

 מ"ר מבונים 50בהיקף של עד  למטרה ציבורית

0 
 שנים 49

דמי היוון מלאים  6.5
(91%) 

עבור כל שימוש בעל אופי מסחרי בקרקע שהוקצתה 
 מ"ר מבונים 500בהיקף של מעל למטרה ציבורית 

 מערך הקרקע  91%
 

 שנים  49

יחולו ההנחות הנהוגות באותו אזור בהתאם למפת אזורי עדיפות לאומית למגורים ומוסדות ציבור ועל פי החלטות  -  הנחות אזור
  .המועצה הרלוונטית

 בהקצאת קרקע למסחר -תקרת הנחה
על למ"ר, לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ. ₪  300הפחתת דמי החכירה המהוונים תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 

  לא יחולו הנחות. -למ"ר₪  300ערך קרקע שמעל 
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 סמכויות אישור העסקה .7

 דונם: 20סמכויות אישור עסקה כאשר שטח העסקה הוא עד 
 )כל הסכומים המופיעים בטבלה זו מתייחסים לערך הקרקע בעסקה ללא מע"מ ופיתוח(

 

  ועדת עסקות מרחבית  ₪מיליון  5עד  

  + ועדת פטור מסלול ירוק + מסלול אדום מיליון ש"ח 14עד 

  מסלול אדום + ועדת פטור ללא הגבלה

א( נדרש אישור ועדת 11)25( ו 11)25בעסקאות הנערכות על פי תקנות פטור סף לאמור לעיל, ו*בנ
 . הפטור בגין התקנה

 

 
 
 
 

 דונם: 20סמכויות אישור עסקה כאשר שטח העסקה הוא מעל 
 המופיעים בטבלה זו מתייחסים לערך הקרקע בעסקה ללא מע"מ ופיתוח()כל הסכומים 

 

  מסלול ירוק ₪ מליון  5עד 

  + ועדת פטור מסלול ירוק + מסלול אדום מיליון ש"ח 14עד 

  מסלול אדום + ועדת פטור ללא הגבלה

אישור ועדת הפטור בגין א( נדרש 11)25( ו 11)25סף לאמור לעיל, בעסקאות הנערכות על פי תקנות פטור ו*בנ
 התקנה .

 

 
 
 

 סמכות אישור העסקה במחשב .8

  מנהל מרחב או סגנו ₪  5,000,000עד 

  מנהל אגף עסקות או מי שהוסמך על ידו ₪ 5,000,000מעל 
 
 
 

 סמכויות חתימה על החוזה .9

  )כל הסכומים המופיעים בטבלה זו מתייחסים לערך הקרקע בעסקה ללא מע"מ ופיתוח(

  ראש צוות או סגנו + ראש תחום בכיר כספים ₪  1,500,000עד 

 ₪  1,500,000מ 
 ש"ח 7,000,000עד 

  מנהל מרחב + ראש תחום בכיר כספים

 ₪ 7,000,000מ 
 ₪  14,000,000עד 

  מנהל אגף עסקות + חשב

 ₪  14,000,000מ 
 ₪  20,000,000עד 

  מנהל חטיבה עסקית  + חשב

  מנהל רמ"י + חשב ₪  20,000,000מעל 
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 השלמת העסקה/ התהליך .10

  אישור עסקה, הנפקת שובר תשלום ודווח לרשות המס  10.1

עפ"י  והפקדת ערבות בנקאית על היתרה בהליך השגהבמזומן  75%תשלום שובר תשלום או תשלום  10.2
 נוהל השגה על שומות

 

  חתימה על חוזה חכירה ושליחת החוזה למבקש 10.3

  סריקהלשליחת התיק  10.4
 
 

 מידע נוסף .11

 

 הקצאת קרקע בפטור למוסדות ציבור תרשים תהליך 11.1

 קרקע בפטור ממכרז למוסד ציבורי להקצאתטופס בקשה  11.2

  להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסד ציבורי שירותדף  11.3

 
 
 
 
  

 אריאל מזוז
 מנהל אגף בכיר עסקאות

 אפרת שטראוס 
 מנהלת אגף בכירה תורה ונהלים
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